
SAAGOJEN ISLANTI 4 PV

17.-20.4.2020 perjantai – maanantai  
 
Islanti on vahvojen vastakohtien maa, jota ei ole helppo määritellä. Islannissa on Euroopan 
suurin jäätikkö sekä muutamia maailman aktiivisimpia tulivuoria. Sitä kutsutaankin “Tulen 
ja jään maaksi”. Islanti on outo sekoitus vanhoja perinteitä uudessa ympäristössä. Islanti on 
molempia: Euroopan nuorin maamassa sekä maanosan vanhimman, vuonna 930 jKr. perus-
tetun parlamentin kotipaikka. Pieni, turvallinen ja ystävällinen Reykjavík on moderni kau-
punki, jolla on läheinen yhteys luontoon. Matkalla tutustumme Gullfossin vesiputouksille ja 
geysireihin sekä uimme Sinisessä Laguunissa.

MATKAOHJELMA
Lentoaikataulu (sitoumuksetta)

Pe 17.4. 
- Kuopio - Helsinki 06.00-07.00 

- Helsinki - Reykjavik 07.45-08.35 
Ma 20.4. 
- Reykjavik - Helsinki 09.25-15.50 

- Helsinki - Kuopio 16.30-17.15  

Matkan toteutuminen edellyttää vähin-
tään 15 matkustajaa.  
 
Kerää 10 henkilön porukka, ja saat 
itsellesi alennusta 200 €. 

 
HINTAAN SISÄLTYY
• lentomatka Finnairin reittilennoilla 

• matkalaukku 23 kg/hlö + käsimatkata-
vara 8 kg/hlö 

• majoitus keskustahotellissa kahden 
hengen huoneessa kolme yötä 

• buffet-aamiaiset hotellissa 

• lentokenttäkuljetukset Reykjavikissa 
meno suomenkielisen oppaan kanssa, 
paluu ilman opasta

MAJOITUS
Arnarhvoll Center Hotel 3*** 
Hotelli sijaitsee Harpa Reykjavik -kon-
serttitalon vastapäätä. Kävelymatkan 
päässä hotellista on Reykjavikin histo-
riallinen keskusta, josta löytyvät baarit, 
kahvilat, ravintolat, kaupat ja museot. 
Hotellin aamiainen, lounas ja päivällinen 
tarjoillaan buffet-ravintola SKÝ:ssa. Ra-
vintola sijaitsee hotellin ylimmäisessä 
kerroksessa ja sieltä on huikea merinä-
köala kaupungin keskustan ja Harpa- 
konserttitalon yli. Kaikissa huoneissa 
on minibaari, puhelin, taulutelevisio, 
tallelokero, suihku, hiustenkuivaaja sekä 
ilmainen WIFI. 

Varaukset puh. 0201 303 304. Puhelinmyyntimme on avoinna ma–pe klo 9–17. Palvelumaksu 12 €/varaus, internet-varaukset palvelumaksutta.
Puheluhinnat 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Online-myyntimme on auki 24h vuorokaudessa!

www.pohjolanmatka.fi

• Kultaisen kolmion päiväretki Þingvellir 
luonnonpuistoon, geysireille ja Gullfos-
sin vesiputouksille 

• Sinisen Laguunin uintiretki sisältäen 
pyyhkeen, 2 eri kasvonaamiota ja 1 
juoman

• retkiin sisältyvät bussikuljetukset, 
suomenkielinen opas ja sisäänpääsy-
maksut

 
LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone

• muut retket ja opastukset

• muut ruokailut

 
 
 

Alk. hlö/H2

925€
Minimi 15 

matkustajaa 
 

HINTA 
€/hlö Minimi 20 henkilöä Minimi 15 henkilöä

Kuopio/Jyväskylä/Joensuu 1050 € 1099 €

Helsinki 875 € 925 €

H-1 lisä / 3 yötä 333 € 333 €


